
 

 

 

 

Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige är förekomsten av hypertoni liksom i många andra länder 
hög och grunden för behandlingen av patienter med ett milt till måttligt förhöjt 
blodtryck innebär ofta en ickefarmakologisk behandling som syftar till att 
åstadkomma livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna inom vården och på 
sjuksköterske- mottagningar har visat sig vara ett viktigt bidrag för förbättring av 
hypertonibehandlingen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
faktorer som är av betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med högt 
blodtryck. Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där 
artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarnas resultat som 
svarade mot syftet sammanställdes och analyserades utifrån manifest 
innehållsanalys. Totalt inkluderades 16 artiklar i studien. Resultat: I resultatet 
framkom fyra huvudkategorier; samtalets betydelse för omvårdnaden av patienten 
med högt blodtryck, rådgivningens betydelse för omvårdnaden av patienten med 
högt blodtryck, ge stöd för beteendeförändring till patienten med högt blodtryck 
och kontinuitet i mötet med patienten. Konklusion: Sammanfattningsvis visade 
litteraturstudien på betydelsefulla faktorer i sjuksköterskans möte med patienten. 
Genom samtalet, genom att stödja och vägleda samt att tillhandahålla en 
utvecklande miljö för patienten. Studien visade även på betydelsen av 
kontinuerliga möten mellan sjuksköterskan och patienten.  
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Bakgrund 

 
 
Grunden för en ickefarmakologiskbehandling av ett milt till måttligt förhöjt 

blodtryck är att påverka patienten till att förändra sin livsstil. De faktorer som är av 

betydelse vid livsstilsförändring är kosten, motionsvanor, övervikt, stress och 

rökning. De ickefarmakologiska behandlingsmetoder som har visat sig ha starkast 

vetenskaplig evidens i avseende för att få blodtryckssänkande effekter är fysisk 

aktivitet, viktnedgång vid övervikt, ett minskat intag av salt samt en måttlig 

konsumtion av alkohol. Även kaliumersättning och stresshantering kan ha en positiv 

effekt på blodtrycket. Ett rökstopp har även en stor betydelse i detta sammanhang, 

men syftar mer till att förebygga hjärt- och kärlsjukdom generellt och att förbättra 

prognosen vid högt blodtryck, än att sänka blodtrycket som sådant (SBU, 2004 

s.245-246).  

  

I Sverige är förekomsten av högt blodtryck liksom i många andra länder hög. Det 

saknas enligt SBU (2004) heltäckande svenska screeningundersökningar med 

avseende på ett högt blodtryck uppmätt vid flera tillfällen. Prevalensen av högt 

blodtryck uppskattas därför utifrån mätningar av blodtrycket vid ett tillfälle. Antalet 

individer med högt blodtryck uppskattas till omkring 1,8 miljoner och är lika vanligt 

hos kvinnor som hos män. Av 1,8 miljoner vuxna individer med högt blodtryck har 

knappt 60 procent en mild blodtryckshöjning (140-159/90-99mm Hg), 30 procent 

har måttlig blodtryckshöjning (160-179/100-109 mm Hg), och drygt 10 procent har 

kraftig blodtryckshöjning (>180/>110 mm Hg) (SBU, 2004, s. 49). I Sverige utgår 

definitionen av högt blodtryck hos vuxna individer ifrån ett systoliskt blodtryck på 

140 mm Hg eller högre samt ett diastoliskt blodtryck på 90 mm Hg eller högre, 

detta oberoende individens ålder eller annan sjukdom. I rekommendationerna 

betonas vikten av upprepade blodtrycksmätningar med standardiserade metoder 

under tillräckligt lång tid, innan diagnosen hypertoni (högt blodtryck) kan ställas 

(SBU, 2004, s 70-71). 
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Ett förhöjt blodtryck är en etablerad riskfaktor för alla typer av hjärtkärl 

komplikationer. Konsekvenserna av en viss förhöjning varierar mellan olika 

populationer och individer beroende på genetisk bakgrund, andra risk - och 

omgivningsfaktorer. Målet för behandling vid högt blodtryck är att sänka eller 

normalisera ett förhöjt blodtryck. Detta för att förebygga hjärt-kärlsjukdom eller en 

för tidig död, utan att det får en negativ inverkan på patientens livskvalité eller för 

samhället ur ett kostnadseffektivt sätt (Dahlöf, 2000, s.11- 14). 

 

Vid högt blodtryck, bör en kartläggning ske i patientens anamnes med avseende på 

ärftlighet, tobaksbruk, alkoholvanor, arbetsförhållanden och fysisk aktivitet, 

eftersom att alla dessa faktorer kan påverka patientens blodtryck och situation 

(Hedner, 2007, s. 96).  

   

Vid konstaterad diagnos hypertoni bör behandlingen omfatta tre viktiga områden: 

livsstilsförändring, en lämplig medicinering samt ett stöd till patienten för att främja 

compliance (följsamhet). Patienter med högt blodtryck ser ofta sig själva som friska 

vilket leder till att de försakar konsekvenserna av ett högt blodtryck och på lång sikt 

sitt hälsotillstånd. Compliance är ett val som tillhör individen och valet måste vara 

att stödja patienten för ett konsekvent beteende över tid. Det är en fördel om 

sjuksköterskan planerar tydliga åtgärder och resultat för behandling av varje enskild 

patient. Det krävs både tålamod och kreativitet för att utveckla och skapa en relation 

som stöder framgångsrik compliance (Jones & Stephens, 2001). Bengtson & 

Drevenhorn (2003) publicerade en översikt av studier som visade att 

sjuksköterskans roll inom hypertoni vården var att utbilda patienten om de icke-

farmakologiska behandlingsmetoderna såsom viktreduktion, rökning, fysisk 

aktivitet samt stresshantering. En sjuksköterska i vården skulle även befrämja 

compliance vid läkemedelsbehandling och uppföljande besök. När ett nytt 

vårdprogram för hypertoni utarbetas, är det viktigt att använda sjuksköterskans 

kapacitet och förmåga i syfte att förbättra vården för patienterna och därigenom öka 

vårdkvalitén. En sjuksköterska är bra rustad för guidning men också för att 

koordinera processer vid beteendeförändring och befrämjande av 

egenvårdsförmågan hos patienten. Sol, van der Bijl, Banga & Visseren (2005) 

menar också att det är viktigt att förebygga risker för hjärtkärlsjukdom. 
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Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem menar att sjuksköterskan kan assistera 

patienten på fem olika sätt. Genom att agera eller utföra, stödja, undervisa, vägleda 

och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö (Bengtson & Drevenhorn, 1998, 

s.84).  

  

Sjuksköterskebaserade kliniker har visat sig ge positiva effekter för behandling av 

högt blodtryck i samhället. Det är minst lika bra, om inte bättre än ordinarie vård för 

att möjliggöra för patienter att uppnå samt behålla målet för blodtrycket. Behandling 

av högt blodtryck i samhället innefattar många olika faktorer. Sjuksköterskans roll 

på de sjuksköterskebaserade klinikerna är ett viktigt bidrag för att förbättra 

behandlig vid hypertoni. Det är därför avgörande att sjuksköterskan arbetar för att 

evidensbasera kunskap om behandlingsmetoder som inkluderar farmakologiska och 

icke-farmakologiska regimer. Det befrämjar inte bara blodtryckskontrollen, utan 

kan också ge patienten större kunskap och större förutsättningar för patientens 

delaktighet i vården och förbättrar således compliance (Khan, 2005).Bengtson & 

Drevenhorn (2003) fann att blodtrycksmätning vid en sjuksköterskeledd mottagning 

leder till friskare människor och att patienterna på dessa kliniker sänkte sitt 

blodtryck mera än patienterna på läkarens mottagning. 

 

Syfte 

 
 
Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie belysa faktorer som är av 

betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med högt blodtryck. 

Frågeställningar 

1. Vilken roll har sjuksköterskan i omvårdnaden av patienten med högt blodtryck? 

2. Hur beskrivs mötet mellan sjuksköterskan och patienten? 

Metod 

 
 
En systematisk litteraturstudie genomfördes vilket innebär att söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteratur inom ett valt ämne eller problemområde. Denna typ av 



 

 4 

studie syftar till att sammanställa data från tidigare genomförda empiriska studier. 

Artiklarna som inkluderades skulle vara vetenskapliga (jfr. Forsberg & Wengström, 

2003, s.29- 30). 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes under hösten 2007 i databaserna Cinahl och 

Pubmed. Databaserna valdes ut för att de täcker in området omvårdnad. Den största 

databasen Pubmed innehåller artiklar inom medicin men även ämnet omvårdnad går 

att finna i denna databas. Pubmed uppdateras dagligen och är den äldsta och mest 

kända databasen (Willman & Stolz, 2006, s.72). Databasen Cinahl är specialiserad 

på omvårdnad och kan också innehålla tidskrifter som inte återfinns i databasen 

Pubmed (Forsberg & Wengström,2003,s.78).  

 

Förutom databas sökningar genomfördes manuella sökningar i de utvalda 

artiklarnas referenslistor.  

 

För att kunna besvara syftet med studien och få med relevanta artiklar så användes 

få och tämligen heltäckande sökord; ”Hypertension”, Nurse - patient relations”, 

Nursing ”samt ”Counseling”. De anges i Pubmed vara MeSH- termer och i Cinahl, 

Headings. De skilda sökorden gav var för sig ett icke hanterbart antal träffar och 

därför kombinerades sökorden för att få ett hanterbart antal artiklar att läsa igenom. 

 

Tabell.1. Översikt av litteratursökningar gjorda 2007-10-07 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Utvalda

Cinahl
Hypertension AND Nurse-
patient relations Engelsk, 10 år, Adult 9 3

Cinahl
Hypertension AND 
Nursing care Engelsk, 10 år, Adult 144 11

Cinahl
Hypertension care AND 
Counseling Engelsk, 10 år, Adult 32 2

Pubmed
Hypertension AND 
Counseling AND Nursing Engelsk, 10 år, Adult 20 2

Pubmed
Hypertension AND 
Nursing care Engelsk, 10 år, Adult 193 8  
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Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i studien skulle var publicerade mellan åren 1997-2007 

och vara skrivna på engelska. Studierna skulle omfatta vuxna personer med högt 

blodtryck. Ett viktigt kriterium för en fortsatt granskning var att studien i något 

avseende skulle handla om sjuksköterskans arbete och omvårdnaden av patienter 

med högt blodtryck. Artiklarna kunde på detta sätt besvara studiens syfte. 

Exlusionskriterier 

Review artiklar eller artiklar av en låg kvalité exkluderades. Studier som beskrev 

andra sjukdomar än hypertoni (högt blodtryck) och som berörde barn eller ett 

specifikt kön exkluderades också, eftersom de inte svarade mot studiens syfte. 

 

Klassificering och värdering 

En klassificering av studierna genomfördes enligt SBU ( Berg,Denker & 

Skärsäter,1999,s.14-15) och indelats i följande grupper: 

- Randomiserad kontrollerad studie (RCT). En prospektiv studie där man jämför 

undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till antingen en 

kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper. 

- Kontrollerad klinisk studie (CCT). En studie där man jämför en experimentgrupp 

med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp ( historisk kontroll). 

- Deskriptiv studie (DS). En studie som beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

- Kvalitativ studie (K). En studie där insamlad data t ex i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras med syfte att få 

fördjupad förståelse för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos 

individer.  

Studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes även utifrån en tregradig skala som hög 

(I) eller medel (II) eller låg (III) (Berg et al, 1999, s. 14-15, 39),(Tabell 2a,b). 
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Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
                        med kvantitativ metod. 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
 
RTC 

 
Större välmonitorerad multicenter- 
studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. 

 
 
      _ 

 
Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräckligt  
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 
 

 
CCT 

 
Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
 
       _ 

 
Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 

 
DS 

 
Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska metoder 
(tex multivariatanalys, fall-
kontrollmetodik etc). Lång 
uppföljning. 

 
      _ 

 
Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 

 
 
 

Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 
                       med kvalitativ metod. 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
  
K 

 
Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Logisk och begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
 
 
      _ 

 
 
Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. Otillräckligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och replikerbarhet. 

 
 

Bearbetning 

Fas 1 

En första bedömning av de 398 referenserna genomfördes av författaren genom att 

läsa titlar och sammanfattningar i syfte att välja ut artiklar för fortsatt granskning. 

Denna bedömning gjordes av författaren utifrån syftet med studien och de uppsatta 

kriterierna. Efter den första granskningen valdes 372 referenser bort. Under 

sökandet efter lämpliga artiklar var 24 artiklar dubbletter och valdes därför endast 

en gång.  
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Fas 2 

Slutligen kvarstod 26 artiklar för fortsatt granskning. Genom manuell granskning av 

artiklarnas referenslistor tillkom två artiklar. De vetenskapliga artiklarna som inte 

fanns tillgängliga elektroniskt beställdes via biblioteket. En av artiklarna var svår att 

få tag i och uteslöts därför ur litteraturstudien. 

 

Fas 3 

Således var det 27 artiklar kvar till den slutliga kvalitetsbedömningen. En 

kvalitetsbedömning av artiklarna skedde med stöd av granskningsmall (bilaga 2) 

och kriterier enligt SBU (tabell 2a och 2b). Vid tveksamhet upprepades 

bedömningen flera gånger. Willman & Stolz (2002, s.90) beskriver tre 

frågeställningar som avgör om en artikel är aktuell för vidare granskning. Dessa tre 

frågeställningar är: Vilka är resultaten?  Är översiktens resultat trovärdiga? Kan 

resultaten vara till hjälp i den kliniska verksamheten? Frågeställningarna blev en 

vägledning och ett stöd för att avgöra om artiklarna skulle kvalitetsgranskas eller ej. 

Studier som bedömdes vara ej relvant utifrån syftet med studien och med låg 

kvalitet uteslöts t. ex studier med svagheter i metoden eller de studier som inte 

redovisat tillstånd från en etisk kommitté ( bilaga 3). Efter denna granskning 

sorterades ytterligare 11 studier bort. Totalt kvarstod 16 vetenskapliga artiklar, som 

låg till grund för resultatet. 

 

Analys 

De utvalda studierna genomlästes i sin helhet därefter flera gånger av författaren, 

för att få en fördjupad förståelse av vad dessa handlade om (jfr. Friberg, 2006, 

s.121). Analysen första steg var sedan en genomläsning av det insamlade artiklarnas 

huvudresultat. Författaren använde ett grundläggande arbetssätt som beskrivs i 

innehållsanalysen, vilket kännetecknas av att på ett systematiskt och stegvist sätt 

klassificera data för att lättare kunna identifiera mönster samt teman som skulle 

besvara syftet och frågeställningarna med studien. I de utvalda studiernas 

resultatinnehåll söktes efter likheter och skillnader då det gällde faktorer som 

svarade mot studiens syfte. Nästa steg blev därefter att sortera materialet utifrån 

likheter och skillnader, som sedan sorterades in under kategorier och subkategorier 

för att få en förståelse och god översikt av resultatet.(jfr Friberg, 2006, s.121-122,jfr 
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Forsberg & Wengström, s.146). Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och 

nio underkategorier. 

Etisk granskning 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras när det gäller urval 

och vid presentationen av resultat. Det är därför viktigt att valet av studier sker 

utifrån de studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller de studier som 

presenterar noggranna etiska överväganden. När litteraturstudien skrivs ska alla 

resultat presenteras, även de som inte stödjer författarens åsikt. God etik är en 

vetenskaplig aspekt i all forskning (jfr Forsberg & Wengstöm, 2003, s.73-74, 140). 

Denna studie är en litteraturstudie så något godkännande från etisk kommitté anses 

inte vara nödvändig. 

 

Resultat 

 
 
Totalt ingick 16 studier i denna systematiska litteraturstudie. Av dessa var 11 

studier genomförda med kvantitativ metodik och fem med kvalitativ metodik. Av 

de granskade studierna kommer sex studier från Sverige, tre studier från Finland, tre 

av studierna är från Australien, vidare representeras med en studie vardera från 

Norge, Amerika, Brasilien samt Kina. Några av artiklarna förekommer under flera 

kategorier och första gången artikeln nämns görs en grundligare redogörelse av 

studien. Närmare information om studierna finns i bilaga 1. Utifrån syftet att belysa 

faktorer som är av betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med högt 

blodtryck skapades fyra huvudkategorier och nio underkategorier.  
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Tabell.3 Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Att lyssna på patienten för att skapa ömsesidig 

kommunikation. 

Att samtala med patienten om levnadsvanor. 

 

Samtalets betydelse för omvårdnaden av 

patienten med högt blodtryck. 

Att kartlägga patientens kunskaper och attityd till 

sjukdom – högt blodtryck. 

Att förmedla information. Rådgivningens betydelse för 

omvårdnaden av patienten med högt 

blodtryck. 

Att utgå ifrån patienters erfarenheter. 

Att sträva efter följsamhet med behandlingen. Ge stöd för beteende förändring till 

patienten med högt blodtryck. Att ge individuellt stöd. 

Att ge möjlighet till uppföljning och återbesök. Kontinuitet i mötet med patienten. 

Att möta samma sjuksköterska. 

 

Samtalets betydelse för omvårdnaden av patienten med högt blodtryck 

 
Nedan presenteras tre kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Artiklarna är från 

Sverige, Finland, Australien och Kina. De gemensamma faktorer som dessa artiklar 

belyser är betydelsen av att lyssna på patienten för att skapa ömsesidig 

kommunikation, att samtala med patienten om levnadsvanor samt att kartlägga 

patientens kunskap och attityd till sjukdom - högt blodtryck. 

 

Att lyssna på patienten för att skapa ömsesidig kommunikation 

I en kvalitativ studie (I) av Aminoff & Kjellgren (2001) studerade man innehåll och 

struktur av kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten vid ett planerat 

besök för uppföljning av patienter med högt blodtryck. Studien baserades på 20 

bandinspelningar av konsultationen och interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten utförda vid fyra olika vårdinrättningar. I resultaten fann man att den 

genomsnittliga längden för konsultationen var 18 minuter. Under samtalen räknades 

orden och de fann att sjuksköterskan talade mera i genomsnitt än patienten De 

kortare samtalen var mera fokuserat på hypertoni vård, sjuksköterskan och patienten 

samtalade mer om hälsa, riskfaktorer och läkemedel. I de längre samtalen, berättade 

patienterna i ett inledande skede om sin livssituation i det dagliga livet, därefter 

kunde samtalet mellan sjuksköterskan och patienten handla om vädret, 
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familjeproblem och butiker för klädinköp. I sjuksköterskekonsultationerna fann 

man att patienterna visade på ett stort behov av att berätta om sina egna problem, 

många av patienterna kände sjuksköterskan sedan flera år tillbaka. Patienterna ville 

gärna berätta för sjuksköterskan om sina tidigare besök hos läkare och om vad 

läkaren sagt till dem.  

 

I en annan svensk kliniskt kontrollerad studie (II) av Drevenhorn, Håkansson & 

Petersson från (2001), observerades 21 slumpvis utvalda distriktsköterskor från 22 

olika vårdcentraler. I studien observerades sjuksköterskans och patientens aktivitets 

nivå under blodtrycksmätningen. Ett mätinstrument (NPRF) användes för att skatta 

observationerna. Vilket innebar att observatören inte deltog aktivt i studien utan 

istället observerade vilken typ av ickefarmakologiskbehandling som sjuksköterskan 

förmedlade, observationen gjordes även av sjuksköterskans och patientens aktivitets 

nivå under besöket. Man fann i studien att ett besök för att mäta blodtrycket hos 

distriktssköterskan i genomsnitt tog 15,2 minuter. Observationer gjordes av den 

kommunikation som förekom och i mer än hälften av observationerna möts 

sjuksköterskan och patienten på samma kommunikationsnivå under samtalet. Vilket 

visade sig som ett samspel i kommunikationen, där sjuksköterskan visade intresse 

och vänlighet mot patienten. Patienten svarade med att vara avslappnad och 

samarbetsvillig. 

 

Att samtala med patienten om levnadsvanor 

I den tidigare beskriva studien av Aminoff & Kjellgren (2001) fann de att alla 

sjuksköterskor samtalade om livsstilen med patienten och vad som krävdes för att 

patienten skulle kunna förändra sin livsstil. Den riskfaktor som diskuterades mest 

under samtalen var patientens vikt, deras alkoholintag var det som diskuterades 

minst. Ett av de mest förekommande områden som patienter tog upp under samtalet 

var den egna livsstilen, ofta stressens påverkan i hemmet, på arbetet, arbetslöshet 

eller en oro för anhörig. 

 

I en tidigare beskriven studie av Drevenhorn, Håkansson & Peterson (2001) avsåg 

man att observera vilken typ av och hur ofta en icke-farmakologisk behandling 

förmedlades till patienten under besöket. Resultatet visade att sjuksköterskan inte 

samtalade om icke-farmakologisk behandling i någon större utsträckning, endast i 
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18 av de 63 observerade fallen. När en icke-farmakologisk behandling diskuterades 

i samtalen förekom faktorer som kost, fysisk aktivitet och de samtalades minst 

omkring alkohol. Sjuksköterskorna med en längre erfarenhet hade en mera 

psykologisk inriktning i sina samtal med patienten om livsstilen.  

 

Att kartlägga patientens kunskaper och attityd till sjukdom - högt blodtryck 

 I en kvalitativ studie (II) av Lahdenperä & Kyngäs (2001) där studiens syfte var 

beskriva blodtryckspatienters följsamhet, mening, aktivitet, ansvar och samarbete 

med sjuksköterskan och dessa faktorers betydelse för behandling. En ytterligare 

frågeställning var att klargöra patientens egen attityd till sin sjukdom. Till studien 

valdes 21 patienter ut till intervju. Patienterna hade haft diagnosen hypertoni sedan 

minst ett år tillbaka. Materialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade 

på fyra olika nivåer av följsamhet hos patienterna: omedveten, kognitiv, aktiv och 

attitydnivå. I studien framkom även fyra olika kategorier för patienters attityd till att 

leva med högt blodtryck och behandling. De fyra kategorierna var slarvig, seriös, 

anpassningsbar och fokuserad. Vidare framkom att bristen på symtom vid hypertoni 

påverkade patientens attityd till behandlingen. 

 

I en kvasi- experimentell studie (II) av Zernike & Henderson (1998) jämfördes om 

ett strukturerat patientcentrerat utbildningsprogram skulle vara mer effektivt än 

standard information för blodtryckspatienter under sjukhusvistelse. Den ena 

gruppen fick en patientcentrerad information och den andra gruppen patienter fick 

standard information. I ett inledande skede fick sjuksköterskorna utbildning utifrån 

programmets innehåll. Programmet hade sin grund i att förmedla en 

patientcentrerad information, vilket innebär att sjuksköterskan visar hänsyn till 

patientens behov och erfarenheter. Alla patienter i de båda grupperna fick fyra 

muntliga frågor om de kände till vilka livsstilsfaktorer som leder till högt blodtryck: 

vilken typ av kost som är bra att äta vid högt blodtryck, de tillfrågades även om de 

var av betydelse i sammanhanget att dra ner på fett och saltintag i kosten samt 

vilken typ av motion som är bra att utöva vid högt blodtryck. Vid varje testtillfälle 

ställdes frågorna till patienterna och deras kunskap graderades via en skala. De 

visade sig i intervjuerna att patienterna i båda grupperna hade väldigt lite kunskap 

om hypertoni och alla hade dessutom stora svårigheter att ta till sig kunskap. Det 

kunde relateras till flera olika faktorer såsom att patienten inte blivit informerad, 
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inte förestod den information som förmedlades eller att den information de erhöll 

inte var viktig. I resultaten jämfördes grupperna och i gruppen av patienter som fick 

patientcentrerad information fann de en statistisk tydlig skillnad. Vid den första 

uppföljningen efter åtta veckor men även efter ett år, fann man att den nya 

kunskapen om riskfaktorer kring patientens livsstil som är relaterat till högt 

blodtryck bihölls hos gruppen som fick en patientcentrerad information. Däremot 

fann man ingen signifikant skillnad hos kontrollgruppen. 

 

I en kvalitativ studie (II) från Kina av Leung,, Ho, Foong, Ho, Lee & Mak (2005) 

undersöktes patientens och sjuksköterskans förväntningar, kunskap, innebörd och 

erfarenheter av delta och använda ett utbildningsprogram utformat till 

gruppundervisning för patienter med hypertoni i vården. En grupp med åtta 

patienter samlades under fyra veckor, vid fem tillfällen under två timmar för en 

sjuksköterskeledd gruppdiskussion. Utbildningsprogrammet innefattade en 

diskussion om hypertoni, läkemedel, blodtrycksmätning, faktorer relaterat till 

hälsosamlivsstil och patientens egna resurser. Sjuksköterskorna som varit 

gruppledare under utbildningsprogrammet intervjuades via fokus grupper, parallellt 

genomfördes individuella intervjuer med 16 patienter som deltagit i gruppen. I 

studien fann man att många av patienter var oroliga över att de inte fått tillräcklig 

kunskap om sin egen sjukdom eller läkemedelsbehandling och att patienternas 

kunskap var ytlig. En  kunskapsvinst var effekten av att använda 

utbildningsprogrammet, vilket framkom under intervjuerna med både 

sjuksköterskor och patienter. 

  

Rådgivningens betydelse för omvårdnaden av patienten med högt blodtryck  

 
Denna kategori inkluderar två kvantitativa artiklar och två kvalitativa artiklar. 

Artiklarna är från Finland, Australien, Kina och Sverige, och redogör för betydelsen 

av att förmedla information samt att utgå ifrån patienters erfarenheter i 

omvårdnaden.   

 
Att förmedla information 
I en randomiserad prospektiv studie från Finland av Korhonen, Kastarinen, 

Uusitupa ,Puska & Nissinen (2003) (I) ville man undersöka effekten av en skärpt  
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kostrådgivning för patienter med hypertoni i primärvård. I studien deltog 715 

deltagare med ett systoliskt blodtryck 140-179 mm Hg och/eller ett diastoliskt 

blodtryck 90-109 mm Hg med eller utan läkemedelsbehandling för hypertension, 

med en uppföljning efter två år. En grupp med 360 patienter erbjöds intervention 

som innehöll en skärpt kostrådgivning samt en diskussion kring alkoholkonsumtion, 

i de ifall då patienten använde alkohol. Det ingick även bokade besök hos 

sjuksköterskan fyra gånger under det första året och tre gånger under det andra året. 

Patienten träffade samma sjuksköterska som mätte blodtrycket vid varje besök. I 

kontrollgruppen var antalet deltagare 355 och de fortsatte med den vanliga vården. I 

studien visade sig att 51, 6 % av deltagarna i interventionsgruppen minskade sitt 

totala fettintag i kosten till < 30 E %, jämfört med kontrollgruppens som minskade 

sitt totala fettintag till 32,2 %. Vidare fann man andra kostförändringar såsom en 

ringa ökning av intaget av kostfibrer hos interventionsgruppen som var signifikant 

efter två år i jämförelse med kontrollgruppen. Även en reduktion av vikten 

uppnåddes. Dessutom konstaterades även en sänkning av blodtrycket, både 

systoliskt och diastoliskt, det var signifikant hos patienterna utan 

läkemedelsbehandling för blodtrycket hos interventionsgruppen jämfört med 

kontroll gruppen. 

 

Woollard,, Burke &Beilin (2003) har genomfört en randomiserad kontrollerad 

studie (I) och undersökt hur sjuksköterskor förmedlade rådgivning till patienter med 

högt blodtryck syfte att förebygga  patientens risk för hjärtkärlsjukdom, i resultatet 

framkom andra resultat. Sjuksköterskorna var utbildade med ett kognitivt beteende 

program och 212 patienter fördelades i tre olika grupper. I studien vill man se 

effekterna av interventionerna på deltagarnas kostintag, BMI och blodfetter. 

Deltagarna i gruppen med hög intensitet hade kontakt med sin sjuksköterska för 

individuell rådgivning en gång i månaden under en timme i över ett år. Den andra 

gruppen med låg intensitet besökte en sjuksköterska endast en gång för individuell 

rådgivning och kontaktades sedan månadsvis per telefon i över ett år Deltagarna i 

kontrollgruppen fick ordinarie vård. Vid uppföljningen av de tre grupperna efter 12 

och 18 månader fanns inga statistiska signifikanta skillnader mellan deltagarna i de 

båda interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen med ordinarie vård. 

Variabler som studerades var BMI, blodfetter och kost.  
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 I en tidigare beskriven studie av Leung et al. (2005) framkom att sjuksköterskorna 

upplevde svårighet att förmedla läkemedelsinformation till patienterna och föreslog 

därför att en farmacepeut skulle vara lämpligare att diskutera läkemedel med 

patienterna än sjuksköterskan En annan svårighet för sjuksköterskan som ledde 

gruppundervisningen var deltagarnas varierande bakgrund. 

 

Drevenhorn et al. (2001) visade i sin studie att sjuksköterskorna gav mycket 

information och råd utan förklaring till patienterna och ingen tid användes till 

demonstration eller konsultation. I 54 av de 63 observationerna tillfrågades däremot 

patienten om de använde något läkemedel. 

 

Att utgå ifrån patienters erfarenheter  

I studie med kvalitativ metod (II) av Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö & 

Kjellgren (2006) där studiens syfte var att analysera hurvida sjuksköterskor använde 

patientcentrerad rådgivning till patienter med hypertoni. Ett strategiskt urval till 

studien gjordes utifrån sjuksköterskor som alla arbetade sjuksköterskeledd klinik för 

hypertoni. Interventionen för studien var att utbilda sjuksköterskor i 

patientcentrerad förhållningssätt i arbetet kring förebyggande vård och till stöd vid  

beteendeförändring hos patienter. I utbildningen ingick olika steg i 

förändringsmodellen, riktlinjer för att förebygga hjärtkärlsjukdom, olika 

livsstilsfaktorer och läkemedelsbehandling. Tre månader efter interventionen 

spelades konsultationen in på video. 

 Varje sjuksköterska videoinspelades före och efter träning. I studien visade det att 

sjuksköterskornas rådgivning efter träningen var mera fokuserad, med en ökad 

omfattning av samverkan mellan patienten och sjuksköterskan. Under samtalet fick 

den person som talade prata till punkt utan att bli avbruten. Studiens tydligaste 

resultat visar att sjuksköterskorna individanpassade informationen oftare efter 

träning än innan. Sjuksköterskan visade hänsyn till en patients individuella situation 

och förutsättningar. Det fann däremot ingen skillnad mellan rådgivning innan och 

efter träning hos de sjuksköterskor som redan innan utbildningen använde ett 

patientcentrerat förhållningssätt.  
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Ge stöd för beteende förändring till patienten med högt blodtryck 

 
Nedan presenteras fyra artiklar med kvantitativ metod och tre artiklar med kvalitativ 

metod. Artiklarna kommer från Sverige, Finland, Norge och Kina och belyser 

betydelsen av att sträva efter följsamhet i behandlingen samt att sjuksköterskan ger 

ett individuellt stöd till patienten. 

 
Att sträva efter följsamhet med behandlingen 
Drevenhorn, Kjellgren & Bengtson (2007, b) har i en studie (II) undersökt effekten 

av införandet av en sjuksköterskeledd hypertonimottagning på vårdcentral. Patienter 

diagnostiserade med ett högt blodtryck som kom på besök till distriktssköterskan 

erbjöds delta i studien. Alla deltagarna besökte samma sjuksköterska och fick en 

patientcentrerad rådgivning var tredje månad fram till uppföljning efter 15 månader. 

Antalet deltagare i studien var 100 patienter och dessa följdes under 15 månader. 

Studien var upplagd med en pre- och post test design eftersom ingen 

sjuksköterskebaserad mottagning var tillgänglig som kontroll. Vårdprogram 

användes i studien innefattade en beskrivning av sjukdomen hypertension, olika 

riskfaktorer samt förändringar av riskprofilen hos patienten kring rökning, 

alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, övervikt och blodfetter. Effekter och 

sidoeffekter av olika läkemedel ingick även i sjuksköterskornas utbildning.  

I denna studie uppnåddes goda resultat när det gällde att förändra patientens livsstil 

med ökad fysisk aktivitet hos deltagarna som var signifikant. Andra förändringar 

var dessutom reduktion av vikt hos de kvinnliga deltagarna och en sänkning av 

triglyceriderna (ett blodfett) hos män samt minskning av alkoholintaget, men de 

fann däremot ingen signifikant förändringen hos deltagarna utifrån dessa faktorer. 

Däremot fann de en statistisk signifikans för att det systoliska blodtrycket som 

reducerades men ingen statistisk signifikans på det diastoliska blodtrycket kunde 

påvisas i resultatet. I studien konstaterade man att endast sex av hundra patienter 

kände till sitt målblodtryck och många medicinjusteringar gjordes för att patienten 

skulle uppnå målet för blodtrycket. 

 

I en tidigare beskriven studie av Lahdenperä & Kyngäs (2001) konstaterades att ett 

samarbete mellan patienten och personalen var viktigt. Att läkare och sjuksköterska 

bör fördela ansvar för behandling till patienten och samarbeta för att möta 
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patientens behov. Personalens handlingar kan ibland olyckligtvis leda till att 

patienten inte känner sig delaktig behandlingen. 

 
Att ge individuellt stöd 
I en kvantitativ randomiserad studie (I) av Kastarinen, Puska, Korhonen, Mustonen, 

Salomaa, Sundvall, Tuomilehto, Uusitupa & Nissinen (2002) följdes 715 deltagare 

under två års tid. Hypotesen som de arbetade utifrån var att bedöma effektiviteten 

av ett låg intensivt rådgivningsprogram för ickefarmakologisk behandling till 

patienter i primärvård. Deltagarna som erhöll interventionen besökte 

distriktssköterskan med fyra besök under det första året samt med tre besök, det 

andra året. Vid dessa besök instruerades deltagarna om beteendeförändring utifrån 

var och ens individuella situation samt mål sattes för BMI, saltintag, 

alkoholkonsumtionen, fysisk aktivitet och rökstopp vid tobaksbruk. I 

sjuksköterskeuppgifterna ingick bland annat att mäta blodtryck, viktkontroll och en 

registrering av den mat patienten åt under fyra dagar. I programmet ingick även två 

gruppbesök. Kontrollgruppen däremot fick vanlig vård. Resultaten visar på en 

signifikant reduktion av blodtrycket hos deltagarna utan läkemedelsbehandling för 

blodtrycket i interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen. I studien fann 

man däremot ingen signifikant skillnad på blodtryckssänkningen mellan de två 

grupperna för patienter med läkemedelsbehandling för blodtryck. En reduktion 

påvisades på patienternas vikt som var signifikant mellan de båda grupperna och 8 

% av de patienter som initialt i studiens början som var överviktiga åstadkom en 

normalvikt. Midjeomfång och höftmåttet reducerades i interventionsgruppen. 

Alkoholkonsumtionen minskade under första året hos interventionsgruppen, men 

under det andra året fanns ingen skillnad mellan grupperna. I jämförelse med 

kontrollgruppen var det en signifikant större del av deltagarna i 

interventionsgruppen som ökat den fysiska aktiviten till målnivå vid uppföljningar 

efter 12 och 18 månader.  

 

I en svensk interventionsstudie (II) av Blomqvist, Berglund & Sonde (2006) som 

pågick under sex månader med 200 deltagare, jämfördes två olika 

behandlingsregimer. I den ena regimen hade distriktsköterskan ett ökat ansvar för 

utbildning och uppföljning av patienter och i den andra regimen fick patienterna 

ordinarie vård. Patienterna i den ena gruppen besökte distriktssköterskan med fyra 
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planerade besök. De erhöll en broschyr med information om att leva med ett högt 

blodtryck, dessutom förmedlades en muntlig information om faktorer kring 

patientens livsstil som kan öka risken för stroke och hjärtkärlsjukdom. I samråd 

med läkare fastställdes ett individuellt målblodtryck och individuellt stöd erbjöds av 

distriktsköterskan samt ett personligt kort. Besök bokades in för uppföljning. 

Deltagarna i kontrollgruppen fick ordinarie hälsovård med läkarbesök och 

eventuella frågor från patienten besvarades men deltagarna blev endast verbalt 

kallade till återbesök.  Behandlingsresultaten avseende en förändrad livsstil och en 

effekt på blodtrycket var lika för de två olika behandlingsregimerna.  Båda 

regimerna var effektiva med ingen signifikant skillnad uppvisades mellan 

grupperna. Resultaten visade på en sänkning av alla patienters blodtryck, BMI och 

tobakskonsumtion. 

 

I en kvalitativ studie (II) av Drevenhorn ,Bengtson, Allen,Säljö & Kjellgren (2007a) 

som en del av den randomiserade, kontrollerade studien analyserades effekterna av 

19 sjuksköterskors användning av SOC modellen vid rådgivning av 

hypertonipatienter kring livsstilsförändringar. SOC modellen ( Stages of change 

model,Prochaska&DiClemente,1982) är en teoretisk modell som i stor utsträckning 

används vid behandling av beteendeförändring för hälsan. Modellen innehåller 

olika steg vid beteendeförändring såsom omedvetenhet, medvetenhet, förberedelse, 

handling, bibehållande och avslutning. För att bedöma effekterna av 

sjuksköterskornas träning spelades konsultationer in på band innan interventionen 

samt tre månader efter interventionen. Materialet som spelades in analyserades via 

metoden innehållsanalys. I resultatet fann man att sjuksköterskorna visade hänsyn 

till i vilket steg i beteendeförändringsmodellen patienten befann sig. 

 

Tonestad, Alm & Sandvik (2006) genomförde i en liknande randomiserad 

kontrollerad studie (II) med 51 deltagare. I studien jämfördes en individanpassad 

rådgivning av sjuksköterska med ordinarie primärvård. De variabler man utgick 

ifrån var att kartlägga förändringar av patientens blodtryck, midjemått, blodfettet 

och blodsockerkoncentrationen hos patienter med mild hypertension. Patienterna i 

interventionsgruppen hade kontakt sjuksköterskan med ett bokat besök en gång i 

månaden under de sex månader studien pågick. Det första besöket varade under 60 

minuter och resterande besök var 30 minuter. Sjuksköterskan tillhandahöll specifika 
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råd för livsstilsförändringar utifrån patienternas individuella riskprofil. Intervention 

baserades även på en specifik förändringsmodell och även här användes Soc-

modellen. De individuella beteendeförändringar var t ex. att öka den fysiska 

aktiviteten, rökstopp vid daglig rökning, ett reducerat fettintag i kosten, en 

minskning av alkoholkonsumtionen och ett reducerat saltintag. Klinisk data såsom 

blodtryck, tobaksbruk, kostanamnes och fysisk aktivitetsnivå samlades in i studiens 

början hos alla deltagare och följdes därefter upp efter sex månader både hos 

interventionsgruppen samt kontrollgruppen. Kontrollgruppen fick en muntlig 

anvisning att besöka sin ordinarie läkare under studietiden och blev kallad till 

uppföljning efter sex månader. En sjuksköterska utförde samtliga bedömningarna 

och interventioner. Resultaten visade att den individanpassade rådgivning av 

sjuksköterskan inte påverkade patienten så att de sänkte blodtrycket, ej heller 

påvisades någon signifikant skillnad på blodtrycket mellan de två grupper som 

ingick i studien. Däremot såg man att vikten och midjemåttet ökade hos patienterna 

i kontrollgruppen men inte hos interventionsgruppen. Ett av blodfetterna 

(triglycerid koncentrationen) vilket är en riskmarkör för det metabola syndromet 

och som i sig är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, reducerades hos patienterna i 

interventionsgruppen. 

 

I en tidigare beskriven studie av Leung et al. (2005) beskrev många patienter en  

förbättrad relation till sjuksköterskan genom att delta i en sjuksköterskeledd 

gruppundervisning. Däremot hade patienterna inte kunnat utveckla något stöd från 

andra i gruppen, deltagarna upplevde att tiden fyra veckor var för kort tid för att få 

djupare kontakt. Sjuksköterskorna var av en annan mening. De berättade i 

intervjuerna om en förbättrad relation mellan sjuksköterska och patienter men även 

om att patienterna fick ett stöd av varandra i gruppen, detta till skillnad ifrån 

patienterna.  

Kontinuitet i mötet med patienten 

 
Denna kategori inkluderar sju kvantitativa artiklar samt en kvalitativ artikel. 

Artiklarna är från Sverige, Australien, Amerika, Finland och Brasilien. Dessa 

artiklar redogör för betydelsen av att ge patienten möjlighet till uppföljning och 

återbesök samt att möta samma sjuksköterska. 
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Att ge möjlighet till uppföljning och återbesök 
I en tidigare beskriven studie av Blomqvist et al. (2006) visade det sig att endast en 

av fyra patienter från kontrollgruppen kom till uppföljning och man fick skicka en 

påminnelse för att de skulle komma, alla i interventionsgruppen kom till 

uppföljning. Studien visar att en planerad och kontinuerlig uppföljning av 

distriktssköterskan är viktigt.  En svaghet i denna studie är samma distriktsköterska 

behandlade båda patientgrupperna vilket kan ha påverkat resultatet av den 

information som förmedlades till deltagarna både om riskfaktorer och  

livsstilsförändringar. 

 

I en tidigare presenterad studie av Drevenhorn et al. (2007, b) fann man att ett år är 

en för kort tid att utvärdera och följa upp deltagarnas beteendeförändringar. De 

menade att motivera patienten är ingen lätt arbetsuppgift för sjuksköterskan och 

därför är det av stor betydelse att uppföljningsperioden är under många år vid  

utvärdering av ickefarmakologisk behandling 

 

Woollard, Burke & Beilin (2003) gjorde en kvantitativ kontrollerad randomiserad 

studie (I). I studien deltog 212 personer. Studiens syfte var att undersöka effekten 

av ett specifikt program förmedlat av sjuksköterskor. Sjuksköterskor arbetade inom 

primärvård, fokus för programmet var patientens risk för hjärtkärlsjukdom. 

Deltagarna randomiserades i tre olika grupper. En grupp hade en låg nivå av 

intervention och fick ett besök initialt och därefter var kontakten 10 -15 minuters 

konsultation via telefon månadsvis under ett års tid, den andra gruppen hade en hög 

nivå av intervention och fick ett besök med en timmas rådgivning månadsvis under 

det att studien pågick. Den tredje gruppen fick vanlig standard vård. I studien fann 

man ingen statistisk signifikant förändring av blodtrycket mellan grupperna. 

Andelen av patienter som slutade eller reducerade sin dos av läkemedel var 

signifikant större i gruppen med tätare sjuksköterskebesök efter 12 månader samt 

efter 18 månader. 

 

I en randomiserad studie (I)avMundinger, Kane, Lenz, Totten, Tsai, Cleary, 

Friedewald, Siu&Shelanski (2000) följdes 1981 deltagare under ett år. Där 

fördelades patienter för kontroll och uppföljning till antingen sjuksköterska eller 
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läkare. Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad i resultaten för 

om patienten vid uppföljningen besökte en läkare eller en specialist sjuksköterska 

med samma ansvar och auktoritet som läkaren. I studien användes ett 

mätinstrument SF-36 som är ett vanligt formulär för att mäta en persons allmänna 

hälsotillstånd. De fann ingen signifikant skillnad mellan specialist sjuksköterskans 

eller läkarens patienters hälsostatus vid återbesöket efter 6 månader eller efter ett år. 

En statiskt signifikant sänkning kunde dock påvisas av diastoliskt blodtryck hos 

patienter med högt blodtryck hos specialist sjuksköterskans patienter vid 

uppföljningen efter sex månader. 

 

I en tidigare presenterad studie av Korhonen et al. (2003) som var fokuserad på 

sjuksköterskans rådgivning, framhöll man att medverkan med fortlöpande råd och 

ett kontinuerligt stöd med uppföljning för patienter med förhöjt blodtryck har 

betydelse. I studien visade sig detta vara värdefullt och att en rådgivning är möjlig 

kring ickefarmakologisk behandling såsom kostförändringar samt stöd till 

patienterna om de får kostråd, med kontinuerligt stöd av sjuksköterskan över en 

längre tid. 

 

Att möta samma sjuksköterska 

I en tidigare beskriven studie av Korhonen et al. (2003) där patienterna i 

interventionsgruppen hade kontakt med sin sjuksköterska vid fyra tillfällen under 

det första året och tre gånger under det andra året. I studien var det samma 

sjuksköterska som patienten träffade vid varje besök och som mätte patientens 

blodtryck. Kontrollgruppen erhöll ordinarie vård. I denna studie uppmättes en 

sänkning av blodtrycket hos patienterna utan läkemedelsbehandling, där samma 

sjuksköterska vid upprepade tillfällen kontrollerat patientens blodtryck.  

Detta resultat har även presenterats i en tidigare beskriven av studie av Kastarinen et 

al. (2002). 

 

I en randomiserad kvantitativ studie (II) av Guerra-Riccio,Artigas Giorgi,Consolin-

Colombo,Barreto-Filho,Lopes,Fleury Camargo & Moacyr Krieger ( 2004) med 100 

deltagare med högt blodtryck. Den ena gruppen besöktes av en sjuksköterska vid 12 

tillfällen och jämfördes med en andra grupp som fick besök av sjuksköterskan vid 

två tillfällen. Det var samma sjuksköterska som var ansvarig för 
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blodtrycksmätningarna i de båda grupperna, deltagarna besökte även läkare var 

tredje månad. Studiens längd var sex månader och resultatet visade på en statistisk 

signifikant reducering av det systoliska blodtrycket hos gruppen med tätare 

sjuksköterskebesök efter 90 dagar och skillnaden var ännu större efter 180 dagar. I 

denna studie ansåg man att den fortlöpande kontakten med sjuksköterskan var 

betydelsefull. Detsamma har visat sig i den tidigare nämda studien av Drevenhorn et 

al. (2007, b), resultatet visade särskilt betydelsen av att det är samma sjuksköterska 

som patienten möter vid varje besök. Detta för att uppnå bättre uppföljning med 

såväl farmakologisk som ickefarmakologisk behandling samt för återbesök. Både 

Drevenhorn et al. (2007,b) och en tidigare beskriven studie av Aminoff & Kjellgren 

( 2001) poängterar betydelsen för patienten av att få möta samma sjuksköterska. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 
Jag har gjort en systematisk litteraturstudie där syftet var att belysa faktorer som är 

av betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med högt blodtryck. I en 

litteraturstudie består undersökningsmaterialet av tidigare dokumenterad kunskap, 

där frågorna ställs till litteraturen i stället för individerna. En litteraturstudies värde 

står och faller med hur väl relevanta studier som identifierar och värderas 

(jfr.Forsberg & Wengström, 2003, s.74, 89). Febe Friberg (2006, s.45) menar att 

eftersom vi står mitt uppe i ”cyperspace” med sin enorma tillgång på information så 

önskade man att det fanns en ”gör så här: tryck på de här knapparna” manual men 

tyvärr finns det ingen sådan. I sökningen av artiklar via de olika databaserna fann 

författaren ett nytt intresse för att söka efter ny kunskap, men insåg att det krävs en 

hel del träning för att inte få för många träffar, för få träffar och för att hitta relevant 

litteratur (jfr.Friberg, 2006, s.64-65). När sökningarna gjordes användes flera olika 

sökord och det var svårt att finna en relevant sökstrategi som skulle passa till syfte 

och frågeställningarna samt att sökningen inte skulle bli så spretig och stor. 

Vetenskapliga studier valdes ut för att passa till litteraturstudiens ämnesområde. 

Alla artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha bidragit till att inte 
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översättningen blev helt korrekt.  Ett bra stöd vid granskningen av den utvalda 

litteraturen var kurslitteraturen och granskningsmallen. Författaren arbetade ensam 

med litteraturstudien, vilket visade sig var negativt, speciellt vid granskning av 

artiklarna. Detta minskar även validiteten av litteraturstudien. Det hade även 

underlättat avsevärt att ha någon att resonera med, utbyta tankar eller funderingar. 

Då författaren inte haft någon tidigare erfarenhet av att kvalitetsbedöma artiklar så 

är det möjligt att någon artikel kan ha felbedömts. En fördel var dock ett 

seminarium samt en tålmodig handledare. Det var många studier från de nordiska 

länderna och om detta beror på att de är skrivs mycket om detta fenomen i norden 

eller om detta berodde på min sökstrategi kan diskuteras. Författaren anser både en 

styrka och en svaghet med detta. Styrkan är att resultatet lättare kan appliceras till 

svenska förhållanden medan svagheten kan vara att resultatet blir entydigt. Jag är 

även medveten om att min bakgrund som distriktssköterska kan ha styrt mig till viss 

del vid litteratursökningen. Med detta menar jag mina tidigare erfarenheter och 

kunskaper av mitt dagliga arbete med blodtryckspatienter.  

 

Innehållet i texterna analyserades genom en manifest analys som beskriver det mest 

synliga i texterna och med en mindre grad av tolkning (jfr Friberg, 2006, s.144). 

Författaren upplevde att det var svårt att formulera kategorier och att samtidigt göra 

det lättläst för den tilltänkta läsaren. Man bör då man läser denna litteraturstudie ha 

i åtanke att den mesta dels bygger på kvantitativt material och det var flera av 

studierna i litteraturstudien som inte handlar direkt om omvårdnad. Författarens 

avsikt var att kunna generalisera resultaten i den kliniska verksamheten i primärvård 

och min förhoppning är att litteraturstudien inte bara blir en skrivbordsprodukt som 

blir liggande.   

Resultatdiskussion 

 
Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie belysa vilka faktorer som är av 

betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med högt blodtryck. I 

litteraturstudien framkom att det är värdefullt om en och samma sjuksköterska följer 

blodtryckspatienten över en längre tidsperiod. Det speglar betydelsen av kontinuitet. 

Det har även en viss betydelse för om patienten ska infinna sig efter avtalat 

återbesök för kontroll och uppföljningen av blodtrycket (jfr.Blomqvist et al., 2006; 
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Drevenhorn et al., 2007, b; Korhonen et al., 2003). I resultatet framkom att 

sjuksköterskans uppgifter är mångskiftande och kan bland annat innefatta 

blodtrycksmätning, att förmedla information, att ge stöd, att samtala med patienten 

kring farmakologisk behandling och ickefarmakologisk behandling vid högt 

blodtryck. 

 

I en studie av (Drevenhorn et al., 2001) fann man däremot att sjuksköterskan inte 

samtalade om ickefarmakologisk behandling i någon större utsträckning. Detta trots 

att SBU (2004) ser ickefarmakologiskbehandling som en grund vid behandlingen av 

ett milt till förhöjt blodtryck (jfr.SBU, 2004, s.245-246). Däremot visade Aminoff 

& Kjellgren (2000) i sin studie att sjuksköterskans samtal handlade mera om 

ickefarmakologisk behandling. 

 

Patientens alkoholkonsumtion var den riskfaktor som diskuterades minst under 

samtalen, man kan också fundera om detta berodde på att detta var ett känsligt ämne 

(jfr.Aminoff & Kjellgren, 2000; Drevhorn et al.,2001). Det visade sig däremot att i 

de studier där en diskussion kring patientens alkoholkonsumtion skulle ingå, så 

fanns riskfaktorn alkoholkonsumtion med i samtalet mellan sjuksköterskan och 

patienten (jfr. Kastarinen et al., 2002; Korhonen et al.,2003; Drevenhorn et 

al.,2007,b). 

 

Sjuksköterskan talade i genomsnitt mera än patienten och det framkom i en av 

studierna att ett kortare samtal var mera fokuserat på hypertoni vård än ett längre 

samtal, som kunde handla om andra saker såsom vädret och klädinköp. Längden för 

ett samtal varierade, och kunde pågå mellan 15 -18 minuter, vilket författaren anser 

vara en förhållandevis kort tid för ett mottagningsbesök (jfr.Aminoff & 

Kjellgren,2000; Drevenhorn et al.,2001).  

 

I flera studier där man särskilt studerade sjuksköterskeledd mottagning, visade 

övervägande resultat inte några positiva resultat i jämförelse med ordinarie vård. 

Blodtryckssänkningen visade sig vara densamma (jfr.Blomqvist et al., 2006; 

Tonestad et al., 2006; Wollard et al.,2003 ).  
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I en studie av (Drevenhorn et al., 2007, a) utvärderades utbildning för 

sjuksköterskor i samtalsmetodik. En intressant aspekt som denna studie visade var 

att sjuksköterskan efter utbildningen individanpassade informationen, gav stöd till 

patienten och sjuksköterskorna minskade tiden för hur länge de själva talade i 

samtalen. En annan avgörande variabel som kunde urskiljas var att rådgivningens 

kvalitet i hög grad var beroende av god kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienten, vilket visade sig underlätta livsstilsförändringar. Ett patientcentrerat 

rådgivningssamtal tolkar författaren som betydelsefullt. Att samtalet är 

patientcentrerat är sålunda av stor vikt, det vill säga att patienten ges utrymme att 

berätta om sina egna erfarenheter (jfr.Aminoff & Kjellgren, 2000;Drevenhorn et al., 

2001; Lahdenperä & Kyngäs, 2001).  

 

Genom sjuksköterskans samtal med patienten grundläggs möjlighet till ett 

värdefullt helhetsintryck. Det innebär att sjuksköterskan bör förstå och behandla 

patienten i sitt sammanhang: arbetet, familjen, ekonomi och fritiden. I resultatet 

framkom att många av patienterna saknade kunskap om högt blodtryck och målet 

med behandlingen (jfr.Lahdenperä &Kyngäs,2001; Zernike & 

Henderson,1998;Leung et al.,2005; Drevenhorn et al. , 2007,b ).Författaren anser 

därför att det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på patientens förkunskap och 

attityd till sin sjukdom. 

 

Jones & Stephens (2001) lyfter fram att patienter med högt blodtryck ofta ser sig 

själva som friska, vilket leder till att de försakar konsekvenserna av högt blodtryck 

och på lång sikt sitt hälsotillstånd.  

Eftersom utvärdering av genomförda livsstilsförändringar ofta tar många år i 

anspråk och i många av studierna följde man endast deltagarna under sex månader. 

Vilket i detta sammanhang kan vara för kort tid menar författaren. Ett förhöjt 

blodtryck innebär för de flesta patienter inte några symtom och behandlingen är i 

princip livslång. Det kan innebära att det kan vara svårt att motivera patienten att 

följa ordinerad behandling. Detta i synnerhet om de i vissa fall medför biverkningar 

för patienten menar (Bengtsson & Drevenhorn, 1998.s. 19). 

 

Compliance d v s följsamhet är ett individuellt val. Sjuksköterskans val måste vara 

att stödja patienten för ett konsekvent beteende över tid. Det är en fördel om 



 

 25 

sjuksköterskan planerar tydliga åtgärder och resultat för behandling av varje enskild 

patient. Det krävs både tålamod och kreativitet för att utveckla och skapa en relation 

som stöder framgångsrik följsamhet (Jones & Stephens, 2001). Ett gott samarbete 

mellan sjuksköterskan och patienten ökar möjligheten till relevanta och realistiska 

mål för patientens behandling. I en annan av studierna där framhålls att 

sjuksköterskan bör tilldela ansvar för behandlingen till patienten och samarbeta för 

att möta patientens behov och visa hänsyn till patientens attityd till sjukdomen 

(Lahdenperä & Kyngäs, 2001).  

 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem beskriver egenvårdskapacitet som 

människors kapacitet och kraft för att utöva egenvård samt att patienten är 

medveten om betydelsen av sin handling. Det kan t ex vara ett inlärt och målinriktat 

beteende som har ett visst syfte. En patient med ett högt blodtryck tar sina 

ordinerade mediciner därför att han vet hur viktigt det är att hålla blodtrycket på en 

hälsosam nivå. Egenvårdkapaciteten är en förmåga som är förvärvad och som 

påverkas av förhållanden och faktorer i miljön (Selanders, Schmieding & Hartweg, 

1995, s.71-72). 

 

Författaren inspirerades av Orems omvårdnadsteori, det är inte sjuksköterskan som 

ska förmedla all information och inte ta hela ansvaret för behandlingen av patienten. 

Det tolkar författaren som att det förefaller vara viktigt att sjuksköterskan stimulerar 

patienten till att ta ett ökat ansvar för den egna hälsan.  

 

Konklusion 

Personer med hypertoni är idag en stor patientgrupp inom svensk sjukvård. 

Sjuksköterskorna möter därför dagligen dessa patienter. Sjuksköterskan spelar 

därför en viktig roll i det team som omhändertar patienterna. Litteraturstudien visar 

på betydelsefulla faktorer i sjuksköterskans möten med patienten: genom samtalet, 

genom att stödja och vägleda samt att tillhandahålla en utvecklande miljö 

(jfr.Bengtson & Drevenhorn, 1998, s.84). Sjuksköterskans roll är att mäta 

blodtrycket och möta patienten på mottagningen, andra faktorer som har en viss 

betydelse är att rådgivning och kommunikationen är av god kvalitet och mötet är 

patientcentrerat. Det främjar inte bara blodtryckskontrollen utan ger patienten mer 

kunskap och ökar förutsättningarna till delaktighet och förbättrar således patientens 
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följsamhet i behandlingen (Khan, 2005). Ett ofta dominerande patient önskemål är 

att få möta samma sjuksköterska och som följer blodtryckspatienten över en längre 

tidsperiod –månader, eventuellt år. Detta speglar betydelsen av kontinuitet. Det 

påverkar även uppföljning av genomförda livsstilsförändringar och det är viktigt att 

ha många års framförhållning då beteendeförändringar ofta tar många år av 

övervägande för att komma till stånd. 

 

Litteraturstudien styrker vikten av att sjuksköterskan ges möjlighet till utbildning i 

samtalsmetodik. Varje mottagning/avdelning bör därför utarbeta ett vårdprogram 

kring hur patienter med förhöjt blodtryck bör omhändertas och som kontinuerligt 

revideras. I samtalet mellan sjuksköterska och patienten bör en diskussion kring  

ickefaramakologisk behandling och eventuella alkoholkonsumtion diskuteras med 

patienten, i de fall alkohol används. Som ett komplement till den farmakologiska 

behandlingen bör det tas med i ett vårdprogram för högt blodtryck. Dessutom är det 

önskvärt att då det gäller farmakologiska behandlingen i samråd med läkare 

fastställa ett individuellt målblodtryck för varje enskild patient, som dokumenteras i 

journalen. Litteraturstudien visar betydelsen av att sjuksköterskor bör ges möjlighet 

till återkommande utbildning i samtalsmetodik och inom hjärt- och kärlområdet. 
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Bilaga 1 Översikt och sammanställning med bevisgradering av de granskade studierna 

Författare           
Årtal                      
Land       

Studiens                    
syfte 

Design                                        
Intervention  

Deltagare/     
undersökningsgrupp                  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod               Huvudresultat Bevis-
gradering 

Aminoff 
 et al.    
2001               
Sverige      

Studera 
innehåll och 
struktur av 
kommunika-      
tionen 
mellan ssk 
& patient 
vid 
uppföljning  
av högt 
blodtryck       

20 konsultationer mellan ssk 
& patient spelades in via 
bandspelare, vid fyra olika 
vårdinrättningar. 

1=N=20, inget bortfall    
4=diagnos hypertoni 
med 
läkemedelsbehandling  
&regelbunden kontroll 
av blodtrycket hos ssk       

Innehålls-      
analys                 
Students t-test       
ANOVA           

Att genomsnitts-    
längden för 
konsultationerna 
var 18 minuter        
Alla ssk pratade 
med patienten 
om  livsstilen         

K=I 

Blomqvist 
et al.               
2006               
Sverige 

Studera, 
beskriva 
och 
utvärdera 
en dsk  -
leddmott    
för att 
förbättra 
behandling 

prospektiv med pre- och post      
kontroll grupp. Interventionen 
gruppen:fyra besök hos dsk 
med muntlig 
inform.+broschyr: 
blodtryck/livsstil,målblodtryck/  
läkaren. 
Kontrollgruppen :erhöll  
ordinarie vård och följdes upp 
samt jmf med 
interventionsgruppen. 
Studiens längd var 6 
månader 

1=N=200,bortfall 
=N=19                        
2=personer >50 år 
som besökte HCV för 
att kontrollera 
blodtryck med ett 
blodtryck över 140/90   

Students t-test                            Studien visade 
på att båda 
regimerna var 
effektiva                 
En signifikant 
förbättring av 
blodtrycken i 
båda grupperna 

CCT=II 

 



 

 

Författare           
Årtall                      
Land       

Studiens syfte                   Design                                        
Intervention  

Deltagare/   
undersökningsgrupp                
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod               Huvudresultat Bevis-
gradering 

Drevenhorn  
et al.               
2001               
Sverige 

Att observera 
icke 
farmakologisk 
behandling som 
gavs av ssk 
under besöket 
för mätning av 
blodtryck 
En observation 
av aktivitets- 
nivån mellan ssk 
& patient 

Ssk randomiserades till studien 
Ett observationsformulär/ 
NPRFinstrument anv.för att 
observera besöken av en 
speciell observatör. 
 63 observationer där en 
observatör bandade besöken  

1=N 21+bortfall N 4      
4= ssk arb.15-40 år  &  
dsk med spec.utbild.    

Hypotesprövning   
Mann Whitney  U-
test                     
chi-2- test               
Spearmans test      

Ssk samtalade inte  
om icke-
farmakologisk 
behandling i någon 
större utsträckning, 
endast i 18/63 
observationerna. 
Däremot frågades 
om läkemedel.  
  I > än hälften av 
observationerna  
möts ssk & patient 
på samma 
kommunikations-
nivå 

CCT = II 

Drevenhorn  
et al.               
2006               
Sverige 

Hur ssk anv. en 
patient-
centrerad 
rådgivning till 
blodtrycks -
patienterna efter 
utbildning 

Två video inspelningar med 
patienter med högt blodtryck 
innan och efter träning.                
Träning innebar en tre dagars 
kurs vid tre tillfällen och analysen 
med fokus på patientcentrerad 
rådgivning 

1 = N 19                      
2 = 38- 59 år               
4= ssk som arbetade 
på en sskledd 
blodtrycksmott. Från 
1år och upp till 16 år 

Innehållsanalys  Studien visade att 
ssk 
individualliserade 
informationen mera 
till patienterna efter 
träningen 

K = II 

 

 

 

 



 

 

Författare           
Årtal                      
Land       

Studiens                   
syfte 

Design                                        
intervention  

Deltagare/      
undersökningsgrupp                  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                   
4= annat 

Analys               
metod 

Huvudresultat Bevisgradering 

Drevenhorn     
et al.               
2007,a               
Sverige 

I studien ville man 
analysera effekten 
av ssk använing av 
SOC modellen ( 
stages of change 
model)vid rådgivning 
vid livsstilsförändring 

En del av en 
randomieserad kontrollerad 
studie.Interventionsgruppen  
videoinspelades träningen 
in med simulerade 
patienter,därefter  
utvärderades med att ssk 
bandade deras 
konsultattioner med två 
patienter före och två 
patienter efter 
interventionen 

1= 19                         
2= 38-59 år                 
3= kv                          
4= arbete på den ssk-
ledda kliniken för 
hypertoni mellan 1-16 
år 

Innehållsanalys Patientens 
deltagande ökade 
i konsultationen 
efter träningen.Ssk 
var mera 
stukturerade under 
konsultationen och 
visade hänsyn i 
vilket steg i 
förändrings 
modellen 
patienten befann 
sig. 

K = II 

Drevenhorn     
et al. 
2007, b               
Sverige 

Att utforska effekten 
av att använda ett 
strukturerat 
interventionsprogram 
inom hypertonivård 

Prospektiv studie pre-post 
test, alla deltagare som  
besökte dsk  på VC.,erhöll  
patient-centrerad 
rådgivning var tredje 
månad fram till 
uppföljningen efter 15 
månader Ett vårdprogram 
utvecklat för omvårdnad vid 
hypertoni användes & dsk 
följde detta program under 
studien 

1 =100,Bortfall=17        
2=41-89 år                  
3=33män,67kv             
4= Diagnos hypertoni 
som besökte den 
utvalda VC 

Students t-test, 
Mann Whitney 
U-test, Chi-2-
test , Pearson 
test , 
Spearman test 

Studien visar på 
signifikans 
reducering av det 
systoliska 
blodtrycket, ingen 
signifikant 
reducering av det 
diastoliska 
blodtrycket.Postiva 
effekter fann de i 
studien för att den 
fysiska aktiviteten 
ökade och på 
blodtryck  

DS =II 



 

 

 

Författare           
Årtal                   
Land       

Studiens syfte                  Design                                        
intervention  

Deltagare/      
undersökningsgrupp                  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                           
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod               Huvudresultat Bevis-
gradering 

 Guerra -
Riccio  
et al.     
2004               
Brasilien 

Hur frekventa ssk 
besök jmf med 
glesare ssk besök 
visade någon 
skillnad för 
patientens  
blodtryck   

Randomiserad till två 
grupper.  
En grupp fick besöka ssk var 
15:e dag och den andra 
gruppen var 90:e dag, under 
sex  
 månader 
 Samma ssk mätte 
blodtrycket för båda 
grupperna 

1=N=100 Bortfall =0                    
2= 44-64 år                 
3=47kv, 53 män           
4=deltagrna var alla 
under 
läkemedelsbehandling  
för hypertoni 

X2 test  
Students t-test    
ANOVA   

Ett lägre blodtryck i 
båda grupperna 
under studien och 
blodtrycket 
reducerades mera 
hos gruppen med 
tätare ssk besök och 
de menar man 
kunde beropå  en 
"vitrockseffekt" 

RCT =II 

Kastarinen 
et al.               
2002               
Finland 

Att bedöma 
effekten av att     
använda ett råd-  
givningsprogram 
om 
ickefarmakologisk 
behandling  till 
patienter i 
primärvård        

Prospektiv, 
Randomiserad  
2-års tid  
Två grupper: intervention & 
kontroll/vanlig vård   
Interventionen bestod av 
fyra dsk besök/första året & 
tre dsk besök /andra året 
samt individuella råd och 
mål för patientens  
livsstil,blodtryck,vikt&matreg.     
& två gruppbesök.                             
  

1=N=715,Bortfall=128          
2= 25-74 år                 
3=kv.380,män 335     
4= ett sys.BT140-
179mmHg & eller 
diastol.BT90-
109mmHg med / utan 
läkemedelsterapi                

Students t-test             
Multipel linjär 
regressions  
vikt,BT,alkohol-
intag. 
fys.aktivitet, 
Na&K                     

En signifikant 
reduktion av 
blodtrycket hos 
deltagare utan 
läkemedelsterapi i 
interventionsgruppen 
jmf med 
kontrollgruppen dock 
ingen skillnad mellan 
grupperna med 
läkemedelsterapi för 
blodtrycket.  
Man fann postiva 
effekter  på 
vikten,alkoholintaget 
samt en ökning av 
fysisk aktivitet 

RCT =I 



 

 

 

Författare           
Årtal                      
Land       

Studiens syfte                   Design                                        
intervention  

Deltagare/      
undersökningsgrupp                  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod             Huvudresultat Bevis-
gradering 

Korhonen  
et al.              
2003               
Finland 

Att undersöka 
effekten av en 
skärpt 
kostrådgivnining 
för patienter 
med hypertoni i 
primärvård 

Rrandomiserades till en 
interventionsgrupp / en skärpt 
kostrådgiving med individuella 
besök hos ssk fyra ggr /första 
året & individuella besök hos ssk 
tre ggr / andra året samt två 
gruppbesök . 
En fyra dagars matreg./ feedback 
på & kort till uppföljning anv. till 
livsstilsförändringar  vid 
hypertoni, anv. även till notera 
vikt& BT vid ssk besöken. 
 
Kontrollgruppen erhöll standard 
vård med besök hos läkare & ssk 
på VC,alla deltagarna följdes upp 
med en fyra dagars matreg & 
24h urinsamling efter ett & två år 

1 = N=715,Bortfall=124                
2= 25-74 år                 
3= kv.338, män377    
4=ett systol.BT140-
179mmHg eller 90-109 
mmHg med eller utan 
läkemedelsterapi                           

Students t- test   
SD, means   
Chi-2-test          
Confidens 
intervall                 

Studien visade på  
Kostförändringar : en 
minskning av 
totalafettintaget, 
 en bättre kvalité på 
det fett som anv. ,en 
ökning av 
fiberintaget jfr. med 
kontrollgruppen. 
Blodtrycket sänktes 
signifikant i 
interventionsgruppen 
utan 
läkemedelsterapi , 
en signifikant 
viktnedgång 

RCT= I 

Lahdenperä & 
Kyngäs           
2001                     
Finland 

Att beskriva  
följsamhet & ta 
reda på vad 
följsamhet, 
ansvar,       
mening& 
samarbete/ 
innebär vidr 
behandlingen 
för  patienten 
med högt 
blodtryck      
Ytterligare syfte 
var att klargöra 
patientens 
attityd till 
sjukdomen 

Bandade intervjuer mellan 45-60 
minuter, studien ingick i ett 
projektet  "patientens 
egenmotiverade kontroll av 
hypertesion 

1=N=21,Bortfall=0 
2= 16-24 år                 
 3= män9, kv.12              
 4= diagnos hypertoni 
sedan minst ett år 
tillbaka och med eller 
utan 
läkemedelsbehandling. 

Innehållsanalys I studien fann man 
fyra olika nivåer av 
betydelse för 
följsamhet: 
omedvetna, 
kognetiva, aktiva &   
attitydnivån.            
Patientens attityd till 
högt blodtryck och 
dess behandling 
kunde delas in i fyra 
olika kategorier av 
patienter: slarvig, 
seriös, 
anpassningsbar& 
frustrerad 

K = II 



 

 

 

Författare           
Årtal                      
Land       

Studiens 
syfte                  

Design                                        
intervention  

Deltagare/      
undersökningsgrupp  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod               Huvudresultat Bevis-
gradering 

Leung et al     
2005               
Kina 

Att utforska 
förväntningar , 
kunskaper , 
mening & 
erfarenheter 
av att använda  
utbildningspro-
gram i grupp, 
gruppledare 
var en ssk 

Data samlades in: två 
fokusgrupper där ssk 
intervjuvades samt  
individuella intervjuer med 
patienterna som deltagit  i 
gruppen, alla intervjuer 
spelades in via   
bandspelare. 

1=N=16patienter,N=8   
ssk                              
2=<41-<71år patienter  
31-40 år ssk                
3=kv. 8, män 8 
patienter.                    
Kv.7,män1 ssk          
4= att ha deltagit eller 
arbetat med  
utbildningsprogramet  

Innehålls -
analys 

Resultaten visar 
att både patienter 
och ssk har nytta 
av kunskapen med 
att använda ett   
utbildningsprogram 
i grupp  

K =II 

Mundinger 
et al               
2000                
Amerika 

Att jämföra 
resultaten av 
uppföljning i 
primärvård 
efter  
sjukhusvistelse 
mellan 
patienter om 
det vid 
uppföljning 
besökt 
spec.ssk eller 
läkaren  

Randomiserad, stor 
prospektiv studie, ett år. 
Deltagarna randomiserade 
till två olika grupper: en 
gruppen besökte läkaren & 
andra gruppen besökte 
spec.ssk vid uppföljningen. 
Bedömningsinstument = 
SF36 användes  till 
utvärdering 

1=N=1981,bortfall=370                 
3=74,6% var kv.           
4= uppföljning efter 
besök akutmottagning 
eller medicinskt tätorts  
center. 

Chi-2- test             
Medelvärdet 
Students- test 

Om en spec.ssk 
har samma 
aktoritet,ansvar 
,produktivitet och 
administatrativ 
befogenhet som 
läkaren visar man i 
studiens resultat 
att uppföljningen 
är jämförbara & 
ingen statiskt 
signifikans för 
hälsan hos 
patienterna 

RCT = I 

 



 

 

Författare           
Årtal                      
Land       

Studiens syfte                   Design                                        
intervention  

Deltagare/      
undersökningsgrupp                  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod              Huvudresultat Bevis- 
gradering 

Tonstad et al  
2006               
Norge 

Jämföra 
effekterna av 
sskledd 
rådgivning med 
ordinarie primär 
vård 
& förändringar 
av blodtryck& 
andra 
parametrar hos 
patienter med 
mild hypertoni 
Identifierad efter 
screening 
program för 
hjärt-
kärlsjukdom 

Prospektiv ,randomiserad 
Interventionsstudie : till en 
interventionsgrupp eller 
kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen=individuelll
rådgivning,riskprofil 
rådgivningen i 
beteendeförändring/ stegmodell   
/träff  med ssk X 1/ månad under 
sex månader, ett första besök på 
60 minuter& åb på 30 minuter. 
Kontrollgruppen besökte 
ordinarie läkare  

1= N=51, bortfall =N=4     
2=30-69 år                  
3=interv.mänN=21,kv.
N=10                               
kontroll..mänN=15, kv. 
N=3                     
4=systoliskt blodtryck 
>140mmHg & 
diastoliskt blodtryck 
>90 mmHg vid de två 
senaste mätningarna 
inkluderades  

Chi-2- test         
Students  t-test   
Pearsons 
korrelations 
coefficent          

Sskledd  
rådgivning visade 
inte på någon 
sänkning av 
blodtrycket jmf med 
kontrollgruppen 
men reducerade 
blodfetter samt 
midjemått.         

RCT=II 

Woollard, 
Burke& Beilin   
2003,a               
Australien 

I studien vill de 
undersöka hur 
ssk som 
arbetade inom 
primärvård 
förmedlade 
rådgivning via 
ett program , 
med fokus på 
patientens risk 
för hjärtkärl 
sjukdom 

Randomiserad 
Tre olika grupper:.En grupp 
erhöll låg intervention med ett 
besök med individuell rådgivning 
& därefter rådgivning via telefon 
månadsvis. 
En grupp med hög intervention 
erhöll individuell rådgivningen 1h 
X 1 i månaden.  
Kontrollgruppen erhöll ordinarie 
vård.  
Uppföljning av grupperna efter 
12 & 18 månader 

1= N= 212,bortfall 
N=108                         
2=20 75 år                  
3=mänN=104,Kv.N= 
108                            
4= hypertoni med ett 
systoliskt blodtryck 
>140mmHg och / eller  
diastoliskt blodtryck 
>90 mmHg                                               

                      
Medelvärdet         
Regressions 
coefficent  

De fann ingen 
signifikant skillnad 
på deltagarnas 
blodtryck mellan 
grupperna.  
Årlig möten med 
sskledd rådgivning 
kan förbättra & 
påverka 
följsamheten vid 
läkemedelsbehand
-ling för hypertoni 

RCT=II 

 



 

 

Författare           
Årtal                      
Land       

Studiens syfte                 Design                                        
intervention  

Deltagare/      
undersökningsgrupp                  
1= antal+ bortfall                            
2= ålder                                                   
3= kön                                              
4= annat 

Analysmetod             Huvudresultat Bevis- 
gradering 

Woollard et al    
2003 ,b              
Australien 

Beskriva hur ssk 
förmedlade 
rådgivning till 
patienter & 
effekterna på 
kostintag,BMI, 
blodfetter för 
minska risken 
för hjärtkärl 
sjukdom 

Deltagarna randomiserades till 
en av tre grupper. En grupp med 
låg intervention som erhöll 
månadsvis telefonkontakt& ett 
individuellt besök för rådgivning. 
En annan grupp erhöll hög 
intervention med en individuell 
rådgivning en gång i månaden i 
över ett år under en timma.Den 
tredje gruppen erhöll ordinarie 
vård. Deltagarna följdes upp 
efter 12-och 18 månader. 

1=N =212,Bortfall 
N=108                         
2=20-75år                    
3= män N=104,Kv. 
N=107                        
4= Ett högt blodtryck > 
140/90 med eller utan 
läkemedelsbehandling 
för hypertoni. 

Medelvärdet         
Endpoint BMI & 
Blodfetter  

Programet visade 
med ssk-rådgivning 
inte på någon 
signifikant skillnad 
mot vanlig vård hos 
läkare 
Förändringar på 
blodfetter men det 
var inte signifikant 
& BMI ökade hos 
grupperna men var 
inte relaterat till 
programet  

RCT =II 

Zernike & 
Henderson      
1998              
Australien         

Att undersöka 
om ett patient-
centrerat 
utbildningspro-
gram med 
riskfaktorer med 
högt blodtryck 
var mera 
effektivt än 
standard 
information. 

Kvasi-experimentell 
Två grupper: en grupp erhöll  
patientcentrerad inform. av ssk 
under sjukhusvistelse & den ena 
gruppen erhöll standard 
information av ssk under 
sjukhusvistelse 
Ssk erhöll utbildning om deras 
roll samt om kommunikation.  
Pre-test i början & flera post-test. 
Ett instrument: med fyra frågor till 
uppföljningen efter 8v & 1år. 

1= N= 40  bortfall = 0   
2= 47-90 år                 
3=  män N=19, 
Kv.N=21                     
4= diagnos 
hypertension                

Students t-test  
Medelvärdet       

De fann att 
deltagarna som 
erhöll en patient- 
centrerad 
information 
behåller kunskapen 
jämfört med 
kontroll gruppen 
som erhöll 
standard 
information  

CCT = II 
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